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BÁO CÁO
Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về tình hình thực hiện kế 

hoạch tài chính năm 2020, kế hoạch tài chính năm 2021 của các Quỹ tài chính 
nhà nước ngoài ngân sách nhà nước 

Qua xem xét Báo cáo số 196/BC-UBND ngày 30/11/2020 của UBND tỉnh về 
tình hình thực hiện kế hoạch tài chính năm 2020, dự kiến kế hoạch tài chính năm 
2021 của các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước (quỹ), Ban Kinh tế 
- Ngân sách HĐND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh một số vấn đề sau: 

1. Kết quả thực hiện kế hoạch năm 2020
Năm 2020, UBND tỉnh tiếp tục triển khai đề án sắp xếp, kiện toàn mô hình 

quản lý, cơ chế hoạt động của các quỹ, từ 13 quỹ trong năm 2019, đến nay còn 12 
quỹ. Trong đó, 03 quỹ có tính chất hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội, bảo toàn và 
phát triển vốn và 09 quỹ có tính chất phục vụ an sinh xã hội, không bảo toàn và 
phát triển vốn.

Qua xem xét báo cáo của UBND tỉnh, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh 
cơ bản thống nhất và nhận thấy: Trong điều kiện nguồn lực hỗ trợ từ ngân sách còn 
hạn chế, một số quỹ đã tích cực huy động thêm các nguồn lực tài chính từ các tổ 
chức, cá nhân để bổ sung nguồn lực cho quỹ. Qua đó, thúc đẩy quá trình xã hội 
hóa, mở rộng đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, góp phần phát triển kinh tế - 
xã hội trên địa bàn tỉnh.

Tổng số dư tại thời điểm đầu năm 2020 của các quỹ là 814.519 triệu đồng. 
Ước thực hiện tổng số nguồn thu của các quỹ năm 2020 là 527.696 triệu đồng, 
trong đó kinh phí ngân sách nhà nước cấp và hỗ trợ là 99.377 triệu đồng. Tổng sử 
dụng nguồn vốn của các quỹ ước thực hiện trong năm là 452.606 triệu đồng. Ước 
tồn các quỹ đến cuối năm 2020 là 889.609 triệu đồng. 

Tuy nhiên, vẫn còn một số quỹ hiệu quả hoạt động chưa đáp ứng yêu cầu, 
chưa phát huy tối đa nguồn vốn hiện có, hoạt động thu chủ yếu từ tiền lãi ngân 
hàng, chưa tích cực đề xuất giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong hoạt động bảo lãnh, 
cho vay, hỗ trợ đầu tư vào các dự án cơ sở hạ tầng theo chức năng, mục tiêu hoạt 
động nên tồn quỹ còn khá lớn (Quỹ Đầu tư phát triển dư nợ cho vay còn thấp1; 
Quỹ Phát triển đất tồn quỹ đến ngày 30/9/2020 là 426.827 triệu đồng; Quỹ Bảo 
lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa: tồn quỹ 108.802 triệu đồng, kể từ khi 
thành lập (năm 2016) đến nay chưa phát sinh hoạt động bảo lãnh tín dụng). 

1 Năm 2020 đã ký kết được 6 hợp đồng cho vay với tổng hạn mức cho vay là 212 tỷ đồng.
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2. Về kế hoạch tài chính năm 2021
Qua rà soát, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh cơ bản thống nhất với kế 

hoạch tài chính của các quỹ trong năm 2021, kính đề nghị HĐND tỉnh xem xét 
thông qua. Trong đó: Cấp vốn điều lệ và hỗ trợ kinh phí hoạt động năm 2021 là 
39.300 triệu đồng (không bao gồm kinh phí bổ sung Quỹ Phát triển đất), gồm: Quỹ 
Hỗ trợ ngư dân (7.000 triệu đồng), Quỹ Hỗ trợ nông dân (7.000 triệu đồng), Quỹ 
Hỗ trợ phát triển Hợp tác xã (7.000 triệu đồng), Quỹ Phòng chống tội phạm (300 
triệu đồng), Quỹ Khám chữa bệnh người nghèo (17.200 triệu đồng), Quỹ Đền ơn 
đáp nghĩa và bảo trợ trẻ em (500 triệu đồng), Quỹ Khuyến học (300 triệu đồng).

3. Kiến nghị, đề xuất 
Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh thống nhất với những giải pháp nâng 

cao hiệu quả hoạt động các quỹ thời gian đến, đồng thời, đề nghị UBND tỉnh quan 
tâm một số vấn đề sau: 

Tiếp tục tổ chức đánh giá hoạt động các quỹ có số tồn quỹ lớn, kịp thời đề 
xuất cấp có thẩm quyền xem xét điều chỉnh cơ chế, quy chế hoạt động cho phù hợp 
hoặc giải thể một số quỹ hoạt động không hiệu quả, thu hồi vốn ngân sách đã cấp. 
Xây dựng phương án giải thể Quỹ Bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa 
tham mưu trình HĐND tỉnh cho ý kiến theo đúng quy định của pháp luật.

Chỉ đạo thực hiện rà soát lại các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan 
trong quản lý, sử dụng các quỹ. Trên cơ sở đó, kiến nghị Trung ương sớm xây 
dựng và ban hành khung pháp lý trong việc cho vay, quản lý các quỹ đảm bảo 
đồng bộ, thống nhất.

Tăng cường công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra và giám sát hoạt động của 
các quỹ; tiếp tục xây dựng, kiện toàn bộ máy quản lý và nâng cao năng lực cán bộ 
nhằm quản lý, sử dụng nguồn lực của các quỹ có hiệu quả. 

Trên đây là báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về tình 
hình và kết quả hoạt động các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước năm 
2020, kế hoạch tài chính năm 2021. Kính trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định./.

  Nơi nhận:
-- TT HĐND, UBND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Đại biểu khách mời;
- VP HĐND tỉnh: CPVP, TH;
- Lưu VT, TH (Thủy).

TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH
TRƯỞNG BAN
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